
�लाक �याल�ेटाइन (Black Valentine)
 ✍ �बकास ग�ुङ 'उदासी'

जीवन य�तो उकाली ओराली हो जनु �ह�डरे स�क�दनै, जीवन य�तो रह�य हो जनु खलुरे स�क�दनै । जीवन एउटा �कताब हो 
जो पढरे स�कदनै अ�न जीवन य�तो रह�य हो जो खोलरे स�क�दनै । अन�तः जीवनया�ाको दोबाटोमा कय� साथीह� आए । 
क�तबाट सखु �ःखमा साथ पाए,ँ  क�तबाट �नद�ष च�र�मा दाग ला�न ेगरी लात खाए ँ। कसबैाट समुाग�मा �ह�डन् हात पाए ँ
त कसबैाट झलेी र �मठा बात पाए ँ। क�तल ेहसँाए क�तल े�वाए । क�त आफै जल ेक�तल ेजलाए । कसलै ेमबाट अ�लक 
बढ�न ैआश गर ेजसको इ�छा परूा गन� मलै ेस�कन र उनीह�को अहममा चोट पयुा�ए ँ। �य�त ैकयौबाट मलै ेप�न अ�लक 
बढ�न ैआश गर� जसल ेमरेो इ�छा परुा गराउन स�कन र मरेो अहममा चोट प�ुयो । तर �ततो स�य कुरा म �खी �दँा मलै े
आ�नो भावनामा चोट पयुा�एको स�झ� र उनीह� �खी �दँा मलै ेउनीह�को भावनामा चोट पयुा�एको स�झ े । रा�ो मान े
होलान नहोलान �यो उनीह�लाई न ैथाहा होला । मलै ेप�न रा�ो मान ेनमान ेय�ह� मनलाई थाहा छ । य�त ैय�त ैअन�ग�ती 
चोटह�बाट मलै ेफल�व�प एउटा �न�कष� �नकाल� । �यो हो - हामील ेकसबैाट केही कुराको चाहना रा�न छोडन्पुछ�  जसल े
हा�ो प�व� साइनोमा कालो पदा� उघा�र�द�दो रहछे । आ�खर ज ेहोस ् : जो मरेो हासँो, आसँ,ु  �ःख, सखुमा सहया�ीको 
�पमा �ह�डछ् उसलै ेमरेो यो ल�लत ेबोलीबाट �ससंा पाउछँ ।

मा�छकेो जी�दगीमा हर कुराह� रह�यमय छ अ�न �नउ��र प�न । आफूसगँ जी�दगीभर मोज म�तीमा रमरे �ह�डन् े �त 
अन�ग�ती साथीह� जसल ेम ज�ता मामलूी साथीको मखुबाट भ�� पाउन स�दनै ँतर हा�ो मन�भ� बास भरैहकेो ��छ 
सध� �य�ता �म�ह� जो हर पल �ःख सखुमा साथ �द�छ र उनीह�बाट पाठ �स�न स�क�छ अ�न जीवन जीउन े�रेणा 
�म�छ । जसको अ�मर छाप हा�ो मटुमुा क�ह�य ैम�ेटएको �दँनै ँ। धरे ैभ�ेटए �य�ता �म�ह� ज�तो �क हाइ�कुल द�ेख 
कलजेकै कुरा गदा� - न�बना, �रमा, रमा, �दलमाया, अ�नल, प�ूण�मा, आयशु, �काश, प�लब, �बनोद, सनुम, ममता, उमा, 
प�ब�ा, ब�बता, स�, स�ु�मता, स�बना, ईशा, स�ज,ू  पनुम, ल�मी, म�नसा, ए��जल, म�ज,ु  �समा, स�म�ला लगायत आद� 
आद� । �तनल ेलगाएका गणुह� धरे ैछन ्जो म भावनाका �ईचार श�दह�ल े �वलकुल ै समटेन् स��दन ँ । थाहा छनै 
उनीह�ल ेमलाई आ�नो सखुमा सामले गराउलान नगराउन तर म उनीह�को हर �ःख सखुमा सामले �न चाह�छु । य�द 
कसलै ेआव�यकता पदा� मा� मलाई स��झ�छ भन ेप�न म �:ख मा��दन ँब� गव� गछु�  �कन�क म मा�छु;  घामको �करणको 
मह�व च��मालाई �सीमा र उ�यालो �दँा कण कण ट�ुा ट�ुा पाररे फा�लन ेमनैब��को याद तब आउछ जब अ�धकार 
��छ ।

सहज भाषामा भ�दा �मेमा �ई �क�समका अ��य ��छन ्: एउटा पाउन ुर अक� गमुाउन ु। भ�ले ेपाउन ुप�न एक �क�समको 
अ��य न ैहो भ�छन ्तर यसबार ेय�कन कसलै ेगन� सकेका छनैन ्। ससंारमा �मेको प�रभाषामा कैयन ्��थ ल�ेखएका छन ्
�य�त न ैक�वता वा गीत । �य�त न ै �च� वा �फ�म �ख�ँचएका होलान ्तर �मे एउटा शा�त स�य हो जसका बारमेा कुन ै
बहस, �च�तन वा चचा�को अ��य भएको छनै । ��स� �प�ेनश क�व पा�लो न�ेदा भ�छन,्  मा�छकेो अ��य �न स�छ �मेको 
अ��य छनै । न�ेदाको क�वता ज�त स�य हो, �य�त न ैस�य हो आजको यगुमा �मे । न�ेदाको क�वताको अ��यमा य�त 
भ�नएको छ, “... �मे मररे जादँनै, केवल हामी मररे जा�छ� ।" �मेका बारमेा ज�त प�न कथा, क�वता, नाटक लगायतका 
सा�ह�य;  गीत स�ंगत, इ�तहास वा नारा ल�ेखएका छन ् �यसका सा�ी केवल ढुँगा न ैहो । �य�त ैढुँगामा क�ह� ल�ेखएको 



�नपुछ�  यी प�ं� । ससंारमा हरके यगुको ढ�ुामा �मेका कुरा ल�ेखएका ��छन ् र �मेी ��ेमकाको कुराकानी अ�न 
�ोहोराका सा�ी प�न �तन ै��छन ् । ती ढुँगाल ेक�यौ बष� यही �मेको कथा बोकेर कुन ैन कुन ैम��दर, म��जद, चच� वा 
नद�को �कनारमा सा�ी बनरे बसकेा ��छन ्। �यसलै ेयसो भ�न�छ, जनु �मेको ख�डह� �दँनै अ�न �यसको इ�तहासगत 
कथा �दँनै । यही कथा बोकेर हरके बष� �गे�ेरयन �याल�ेडरको दो�ो म�हनाको १४ ता�रखमा �याइला�टाइन ड ेमनाइ�छ । 
यो �याल�ेटाइन ड ेय�त ै�मेको अ�भ��� भ�नन ेएक सवाक् �दवस हो । �मे आफ� एक सवाक् ��ताव हो तर काल, समय 
र ��थ�तको �च�ताल ेअ�सर �मेी मौन ब�छन ्अ�न �यो मौनता न ैक�वता ब� प�ुछ यदाकदा । �याल�ेटाइन डकेो एउटा 
नारा छ, �मेमा जो प�न सा�ह�यकार ��छन ्। अ�न सा�ह�यकारह� प�न �यही भ�छन,्  सा�ह�यमा जो प�न �मेी ��छन ्। �ब ै
कुरा स�य हो र �व ै�थायी प�न । �याल�ेटाइन ड ेका अवसर पाररे कैयन क�वता कृ�त, गी�त �यासटे �नका�ल�छन ्र ती सब ै
चचा�मा आउछँन ्तर के ती चचा�ल ेहामी �भ�को �व�ामान �मे �गतह�लाई स�ंगत �दन स�छन ्त ? के सब ै�मेीको �मेलाई 
यस �दनल ेस�मान गरकेो छ त ? के सब ै �मेीको �मे अमर बनकेा छन ् । सायद प�कै प�न छनैन ् । �यसलै ेमलाई 
�याल�ेटाइन मन पद�न । केही �मेको उदय ��छन ्तर अ�धकाशँ �मे हराउछँ यहा ँ । केहील े�मे ��प फूललाई �सरमा 
सजाउछँन ्त धरेलै ेकु��चएर �ह�डछ्न ्यहा ँ। सबकैो मनमा कुरा खलेकेै ��छ, �ःख सखुमा जीवन जलेकेै ��छ । बस ्फरक 
य�त हो कोही आ�नो कथा �यथा मन�भ� ै�प�साएर रा�छन ्त कोही क�ह न क�ह पो�न ेवाहना खो�छन ्। थाहा छनै मलै े
ग�ती गछु�  या गद�न तर मरेो यो मन कुन ैकुरा आफै�भ� �प�साएर रा�न खो�दनै । खरै, कथा र �यथा सध�को छ मन�भ� 
तर आज म �वशषे �दनमा �बशशे कथा ल�ेन गइरहकेो छु - �लाक �याल�ेटाइ…

कलजेमा �वगत �ई �दन प�हलदे�ेख ट�ेट ए�जाम च�लरहकेो �थयो । ए�जाम �दएर फक� रहकेो �थए ँम । टाउको �ाङ �फल 
भइरहकेो �थयो कारण मलैो स�चजे�तो ए�जामा ल�ेन स�करहकेो �थइन । कोठामा पगुरे पनेलाई दस �मटर परबाट 
टबेलमा �म�काए ँ। कलजेको �सेह� फुकालरे �भ�ाको काटँ�मा झ�ु�ाए ँअ�न खाटमा ल�पसार पछा�रए । य�तो महससु 
भइरहकेो �थयो मानौ एक बतल भोडक्ा ए�ल ै�स�न �बन ै�फनस बनाएर �फ�लङ �याप भइरहकेो छ । �सरक ओडरे स�ुन 
ख�ज ेतर म�रगए �न�ा लागने । उठेर �यापटप खोल े। �यापटप ख�ुयो अ�न साथसाथ ैफेसबकु प�न खोल� ।

�ई सय बढ� नो�ट�फकेसन, पचास बढ� �े�ड �र�व�ैट र तीनसय बढ� �यासजेको सकंेत द�ेखरहकेो �थए ँ । 
नो�ट�फकेसनमा ��लक गन� के खोजकेो �थए �ट�रङ गररे �ेस �यासजे मोबाइल इ�ब�समा आइप�ुयो । मसेजे �लस ट ु
पढद्ा ख�ेरको साथीको रहछे । अती घ�न�ट दो�ती �थयो ऊ मरेो �लस ट ुपढद्ा ख�ेरको । ह�प� ओपन गररे हरे� । लखेकेो 
�थयो;  �ा��प �पोज ड े �बकास, कसलैाई �पोज ग�रस ् ? मोबाइलमा उसको �यासजे आएप�छ थाहा भयो �मे �दवस 
आइरहकेो छ । फेसबकुसगँ ै�ाउजरको अक� �ाबमा ट�्वटर प�न खोल� जतातत ै�याल�ेटाइन कै चचा� प�रचचा� च�लरहकेो 
�थयो । पादरी स�ेट �याल�ेटाइनको सहादतसगँ स�ब��धत कथा त�कालीन रोमन स�ाट �लाउ�डयस ��तीयल ेयवुा �मे र 
�ववाह�तर लाग ेस�ैनक सवेा �भा�वत ��छ भ�ठानरे यसलाई ��तब�ध गरकेा �थए तर �याल�ेटान भन ेस�ाटक्ो �नण�यलाई 
धम� �व�� भ�थ े। उनको बझुाइ �थयो - अनशुासनको �समा�भ� �न े�मे र आकष�णमा ई�र प�न खसुी ��छन ्। �यसलै े
उनल े राजाको �कुम �व�� लागरे �ववाहका ला�ग ��ेरत मा� गरनेन ् एकअका�लाई �मे गन� यवुायवुतीका जोडीह� 
एक��त गरी साव�ज�नक �थलम ैसाम�ूहक �ववाह काय��म स�प� गर े। राजा�ा तोडकेो आरोपमा ई. प.ू २७० को फे�अुरी 
१४ मा उनलाई म�ृयदु�ड �दइएको �थयो । �मेका ला�ग आ�नो ब�लदान गन� पादरीको स�झनामा आज �व�भ�र न ैयस 
�दनलाई उ�सवको �पमा यान�क Valentine Day भनरे मनाउन ेग�र�छ ।

"�यान�य ुए�ड समे ट ुय"ु हामी ज�तालाई कसल ेपो हछे�  र यार ! थाहा छ, आ�नो त �यानोमा आमाल ेछोरालाई कसकैो 
प�न आखँा नलागोस ्भनरे �नधारमा कालो �टका लगाइ�दन�ु��यो, सायद �यो कालो �टका अझ ैमटे�एको छनै ज�तो छ, 



कसलै ेहने� आटँ गद�न मलाई त यार । �वगत दस बष�दखेी अक� साल त कसो ग��े�ड नहोला र भ�द ैसकेे�ड प�छ �मनटे, 
�मनटे प�छ घ�टा, घ�टा प�छ �दन, �दन प�छ ह�ता, ह�ता प�छ म�हना अ�न म�हना प�छ बष� काटरे आइयो तर अब त जनुी 
न ैकाटला भनरे डर ला�न आ�ँो गाठँे ! योजन ैयोजनामा �ब�यो जी�दगी, उही परुान ैसरंचनामा �ब�यो जी�दगी । अ�न त�ल े
ग�रस ्त ?" मलै ेठ�ाउलो पाराल े�कबोड�मा खटटट� �यासजे टाइप गररे �र�लाई गर� ।

कलजेमा च�लरहकेो मा�सक परी�ाल े एकतफ� मनमा डर, �ास, �च�ता, अ�यास जा�गरहकेो �थयो भन े अक�तफ� 
�याल�ेटाइन आइरहकेाल ेमनमा च�चलता र उदास प�न सा�वक मा�ामा बढद् ै �थयो । परी�ा �ब��ए बाल �थएन कारण 
बोड� ए��याम हनै तर �याल�ेटाइन सपानु� �थयो कारण अ�ह�य ैसोज सा�ती गर ेपरूा तीन बष� कलजे लाइफमा मोज म�ती 
���यो । ब�चाह� द�ेख �ौढह�स�म सबकैो मनमा एक�क�समको छु� ैआभाष भरैहकेो �थयो । मरेो मन प�न के कम 
आ�न ैत�रकाल ेचलुबलु भरैहकेो �थयो । फेसबकुमा फे�र पाचँवटा नया ँ �यासजे आएको रहछे;  अ�नल, भवुन, स�झना, 
स�ु�मता र अ�जकुो । सब ै�लासमटे �न �लस ट ुपढद्ाको तर आज �याचर पढन् शहर �छरपे�छ सबसैगँ पराई ब� प�यो । 
�यासजे एक एक ग�र पढद् ैगए ँ। सबलै े�मे �दवसको बारमेा लखेकेो �थयो । कसलै ेशभुकामना, कसलै ेसायरी त कसलै े
��टकर र इमोजी पठाएको �थयो । अ�जलु ेलखेरे पठाएको सायरी पढपे�छ त म झ�ड ैरोएको । तर रोइन कारण रोमा��टक 
मटुमा �थइन सायद �य�तबलेा । एकचो�ट त मन ैबह�कन ेबनाइ�दयो मरेो । क�तो मडुमा लखेके� �दँो हो अ�जलु े�यो सायरी 
। काली तर �मलकेो अनहुार, मीठो बो�न,े  सशुील �वभाव, आकष�क पसा�न�लट�, आव�यक भ�दा ब�ढ न�ज�कमा� रह�थी, 
सध� �ज��करह�थी । क�पनाको महासागरमा डबु�ुक� मान� लाग� म �वगतका �दनह�मा क��पदँ ै । मोबाइलमा आएको 
�यासजेको आवजसगँ ैझ�ँया�ँस �बउ�ँझए ँम ।

जागँर बट�ुद ैमोबाइल हातमा �लए ँ �यासजे अ�घकै सा�थको र�हछ । लखेकेो �थयो - "ओए, भगवानल ेसबकैो ला�ग 
माथीबाट ैपठाएको ��छ भनकेो स�ुया छनैस ्? क�तो �हचडा र'ैछ यार । य�तो लाठे भएर प�न कुन ैग��े�ड छनै ? उमरे 
क�त प�ुयो थाहा छ तलँाई । �क बढूसेकालमा लब रोमा�स गन� �बचार छ । जवानीमा म�ती नगर ेकैल ेगछ�स ्आर । स�ुतला 
पो�टलो र पहलेो �दँ ैखादँा र�सलो ��छ । प�छ चाउ�रएप�छ जाबो छो�ा के खान ुछ र यार । स�च बझु यह� हो गो�डने 
चा�स �म�टर भ�ज�न । कसलैाई मन परा'को छस ्भन े�पोज हा�द ेबाल ैभएन न� प�छ पपुु�रोमा हात रा�द ै�नपुला�... ब� 
कुन ैह�ेप चा�हए भन ।"

पारा तातरे आयो मरेो । �यसको ग��े�ड छ भनरे ज ेपायो �यह� भ� पाइ�छ ? साला, �यसको अगाडी आ�नो ग��े�ड 
�लएर �ह�डन् नसके त मद�को छोरोन ैहनै भनरे ढ�ुम�ुन�न थाल� म । तर कसरी �यो काम स�भव छनै मबाट । फसाद प�यो, 
आ�नो केट�सगँ बो�न लाग ेमटुकुो ग�त बढछ् अ�न ख�ुा का�ँछ । �नकै कमजोर महससु गन� थाल� मलै ेआफैलाई । 
एक�छन स�च,े  अ�न आफैसगँ लाज महससु भयो मलाई । मनल ेमनलाई भ�यो;  हो प�न यार, धनु न�दन ेबासँरुी अ�न सपना 
न�दन े �न�ा, छहारी न�दन ेप�ौरी अ�न पानी नआउन ेधारा, अ�डा न�दन ेकुखरुी अ�न सधँ ैडरफुक भई लख�राउन े�या 
साइको मरेो पारा । के काम यी सबकैो जबक� यसको उपयोग न ै�� भन े।

"उफ्... क�लाई �पोज गन� त ? आफूलाई त कसलै ेबाल �द� यार । ए!  सा�ँच ैत�ल े�लस ट ुपढद्ा कसरी प�ाइस ्ज��मन 
ज�तो �यटु र सोझी केट�लाई भन ्न म प�न �य�ह� �याथोड फलो गछु�  यार । कत ैअ�यारोमा गोली हा�दा ��मनलाई 



ला�गहा�छ �क…" उसलाई �यासजे पठाए ँ।

�यासजे आयो । ह�प� खोलरे हरे� । लखेकेो रहछे - "बाया ँहातको खले हो �ो ! लब लटेर लखेरे । तर मलूा, �चठ� ल�ेन े
जमाना हराए, इमले वा फेसबकुमा �यासजे पठाए... हा हा हा…"

ओ एम जी ! टव्ाइ�ट� फ�ट स�ेचरुीमा आएर �चठ� हा हा… आ�म!ै  यो त ला�ट ैननस�ेस र पाख ेपारा भो त यार । य�तो 
जाबो �चठ�बाट �न ेगाउलँ ेपाराको रोमा�स त आजकालका केट�ह�ल ेहजार� �फ�लम ह�ेररहकेा छन ्। उफ् ! के गन� होला… 
मनमा केही ट�े�टन आइरहकेो �थएन । अ��तममा साथीकै �याथोड फलो गन� स�च आयो मनमा - लब लटेर । तर कसलाई  
पठाउन ेलब लटेर ? अक� सम�या अगाडी त�ेस�यो । य�तो ला�यो मानौ �हडद्ा �ह�डद् ैअगाडी फलाम ेगटे आयो । जनु गटे म 
नत उ��एर ना�न स�छु नत �यसलाई खो�न ेसाचँो छ मसगँ । मनल ेभ�यो - "�यो रोहन त फवा�ड छ �न, �यसलैाई सोध न 
।" म मनको कुरासगँ सहम�त जनाउदँ ैभन ेहो मन त�ल े�ठक भ�नस ्। म उसलैाई सो�छु । "तर कसलाई पठाउन ेमलै ेलब 
लटेर, मरेो ��ताव ��वकार गन� ज�तो को�ह छनै यार !" �यासजे टाइप गररे पठाए ँ।

�यासजेको जवाफ आउन यगु� ला�यो । यसपा�ल �यासजे लामो आयो । खोलरे हरे� लखेकेो र'ैछ - "मलाई पठा मलूा म आइ 
लब य ुडा�ल�ङ, भनरे तरेो ओठमा �कस गन� लाउलँा…। क�तो बकेुफ हो यार त ँ। तरेो �मग, �काइप, फेसबकुमा र कलजेमा 
कुन ैकेट�ह� छनै ? आजको �दनमा त �ायः सबबैाट ��ताव ��वकार ��छ र े। अ�ल �वाखँ चा�ह� छानरे �पोज गर न । 
�रज�ेट भएप�न के बाल भयो त अक�लाई �ाई गर... । य�त ैय�त ैथ�ु ैलखेकेो �थयो । �यासजे नप�ढकन �य�तकै काटरे 
स��न लाग� आ�खर को होला मरेो ��ताव ��वकार गन� । मोबाइल �सरानीम�ुन राखरे ओ�ानमा प��टएर स��न लाग� । 

मन उकुसमकुुस �दँ ै�थयो, मटुकुो धडक्न ए�का�स बढद् ैगयो । �सरानी म�ुनबाट मोबाइल �झकेर उसलाई �यासजे लखे� - 
"कलजेको केट�ह�को त सबकैो �वाइ�े�ड छ ज�तो छ यार ।" अ�न हतार गद� पठाइ�दए ँ।

उताबाट �यासजे आयो - "ओए उ�ल,ू  खाली पो�मा त जसल ेप�न गोल गन� स�छ, असली खलेाडी र मद� होस ्भन े
गोल�कपर भएको पो�मा गोल हानरे दखेा अ�न ब�ल त ँस�चा खलेाडी र मद� रहछेस ्भनूँला ।"

मन र�थ�नन ँला�यो । आइ�डयाह� �दमाग छोडरे कोश� पर भा�यो । �वाकँ त छ �न केट�ह� तर सब चोकमा ब�ेन राखकेा 
फलफूल ज�ता आखँाल े�र�र मखुल ेखादँा झरु । एका�तर सब ैएक �बस े�ई तीन काटकेा अ�न म भ�दा दज�न� ब�ढ भोटो 
फटालकेा ज�ता द�ेख�थ ेकेट�ह� । �दद� भ� सहुाउनहे�लाई के साइड हा� े। दवैको �ललाल ेआ�न ै�लासमटे भएकाल े



कमसकेम साथी भनरे बो�न पाइयो �यो न ैठलूो कुरा �थयो । फे�र कलजेमा लाली पाउडर घसरे �वाकँ भएर आउन ेकेट�ह� 
न आफु पढछ्न न केटाह�लाई न ैपढन् �द�छन, अझ म ै� ँभनरे फ��कएर �ह�डछ्न ्अ�न �य�ताल ेम ज�तो खातपेातलेाई 
हछे�  होला र ? आ�खर कुन आउला जीवनमा मरेो अधा���नी बनरे ? सानो कोठा, सानानह� जतातत ैछ�रएको छ, 
�यालबाट �चसो हावा �छररे श�ररमा आ�मणं ग�ररहकेा छ, �भ�ामा एउटा ऐना झ�ु�डरहकेो छ । ऐना �नकालरे आ�नो 
महुार एकटकल े �नया�न लाग� । कालो अ�न कु�प अनहुार, ड�ल,े  �यासँ,े  �याउट ेश�रर, �ज��� परकेो कपाल �छ �छ 
�छ... �ड�ग��टङ.., आफुल ेआफैलाई घणृा गररे ऐना �नकै पर �म�काइ�दए ँअ�न �ध�कान� लाग� ती स�ृ� कता�लाई जसल े
मरेो य�त कु�प भौ�तक सरंचना तयार ग�यो । ला�छ, स�ृ�कता� प�न प�पाती छन ्। कसलैाई ब�ुा भद� म�हन� लगाएर 
बनाएको त��बर ज�तो त कसलैाई �पसाब लागकेो बलेा हतपत कोरकेो सादा �च� ज�तो सरंचना तयार पा�द��छ । जीवनमा 
प�हलो पटक आफू कु�प भएकोमा �ःख ला�यो मलाई अ�न �सरक ओडरे कु�ल�ु पररे सतु� ।

�ई हातका दस �लाह� टाउकोमा प�ुयाए,ँ  स��कएर जग�टो बल गररे समाए ँतर अशा�त मनलाई धरे ैबरेको �यासप�छ 
स�झाए ँ। स��न थाल�;  स�ृ�कता�ल ेज�तो स�ृ� ग�यो �यसमैा स�तोष मा�पुछ�  मलै े। �नकै बरेको भकु�पप�छ ��थरता छाउन 
ला�यो मनमा अ�न �यासी मरेो मन प�न �यह� मौका छोपरे भौता�रन था�यो माया ँगन� मा�छकेो खोजीमा । फेसबकु �े�ड 
�ल�टमा �वाक केट�ह�को �ोफाइल हदे� "आई लब य ु��वट हाट�" भ�द ैजाउ ँ? अह ँय�तो �दँनै । �याट रोमा�स त धरेसैगँ 
ग�रयो तर एक म�हना �ट�यो ?, अह ँ �टकेन । आई लब य,ु  �मस य,ु  �कस य,ु  का�ट �लभ �वदाउट य ुके के भ�ले ेप�छ 
आ�नो �ीमानको फोटो हालरे मलाई न ै�ाग गरकेो �थइन त ? प�कै प�न �थयो । अ�न के भरोसा �यो �याट लबको 
छोडद् े�यता�तर नल��क ब�ु�मानी मनल ेस�झाउदँ ैभ�यो अ�न म सतक�  बन� । ब� कलजेमा पो कोई छ �क ? आस ेमनल े
आस दखेाउदँ ैभ�यो । अ�न मन �यता�तर ैमो�डन था�यो । को छ त कलजेमा मरेो लायकको केट� ? मलै ेय�त आश गररे 
�पोज गदा� डाइर�ेट �रज�ेट भयो भन े म कसरी मखु दखेाएर �ह�डन् े ? उफ्... स�झदँ ैक�तो उदके लागरे आउन े । 
उपरवालालाई �ाथना गन� थाल� - "ह ेभगवान ! मलाई श�� दउे । म आ�नो �मेको �ीगणशे गन� चाह�छु ।"

एउट� छ कलजेमा मलै ैप�हलो नजरम ैमन पराएको केट� । तडक भडक छनै, �स�पल टाइ�सको, �दन� ँकलजे आउछँ े
मसु�ुकै हा�ँछ ेअ�न मरेो मनलाई सलाइ �बन ैजलाएर जा�छ े। 'स�ुदर महुार, मगृनयनी आखँा, गलुाफ� �ठ, नागवलेी चाल, 
�ब�ोही र शा�त �वभाव' आहा ! य�तो �यटु�फुल पो केट�, जाबो हट त पोलकेो आल ुप�न त ��छ �न यार । तर उसको 
�वाइ�े�ड र�हछ भन े? मटुमुा धडक्न बढद् ैजान ला�यो । स�च ेर�हछ भन ेके�ह छनै । अ�न फे�र उनल ेमलाई साथीको 
�पमा कलङ्क भ�यो भन े? मलै ेउनलाई �मे गन� थालकेो छु भन,े  उनको घणृाल ेप�न असर गद�न मलाई । यसरी डरफुक 
मनको जवाफ आश ेमनल े�द�द ैगयो । 

'माया', यान�क �मे अ�न �नहे । आहा ! क�त मीठो उसको नाम अ�न �य�त ै�बहार प�न । जतातत ैउनकै चचा� �थयो 
�लासमा । उनको �पको चचा� भावब�� र आ�नबानीको चचा�, शा�त अ�न �ब�ोही �वभाव मलाई पागल बनाउन उनको एक 
��� र मधरु म�ुकानन ैकाफ� �थयो । कसम उनको म�ुकानमा मलै ेआ�नो �व�ण�म भ�व�यको क�पना गथ� अ�न वहाना 
बनाउदँ ैन�जक �न खो�थ� । कय�पटक भ� खोज� - "माया, �त�लाई म आफूभ�दा धरे ैत सायद स��दन ँतर भगवान कसम 
! आफू ज�त न ै�मे गछु� , म �त�ो ममताको सागरमा ड�ुन चाह�छु के �तमी मलाई साथ �द�छौ ?" तर जब का�ल ेसरको 
ल�ेचरको भोलमु हाई ���यो तब थाहा ���यो म कत ैहराइरहकेो रहछेु । �रस सा� ैउठेर आउ�ँयो �यो बढुा का�लसेगँ तर 
के गन� स�थ� म आफै �नध� बढुाको एक कडा बचनल ेसातो प�ुलो जा��यो । बढुाको ल�ेचरलाई डाउन गररे ठलूो ठलूो 
आवज �नकालरे ह�ला गररे बो�न मन ला��यो तर �कको हन�को अगाडी जाबो साइकलको �टन�टन घ�ट�को के जोर 
च��यो सध ैहार खा�थ े। साथमा �कताब ���यो, नोट ���यो, कापी ���यो, कलम ���यो, �दमाग त झन ्य�तो �थयो �क 



प�ो भन ेफ�ट �ड�भजन �याउनबाट कुन ैदवैी श��ल ेसमते रो�न स�दनै�यो मा� एक �चजको क�म �थयो मरेो कलजे 
लाइफमा �यो हो "मडू" साला म�रगए आउदँनै�यो अ�न यसलै ेगदा� सोचजे�तो पो�जसन क�ह�य ैआउन स�कन मरेो ।

�दमाग बोर भरैहकेो �थयो । ओहो �यापटप सट डाउन नग�रकन ैछोडकेो रछैु । फे�र फेसबकु हरे�, �टाटस कम फोटो �यादा 
�थयो । कसलै ेमखु च�ुचो बनाउदँ ै �ई �ला दखेाएको, कसलै ेकपालल ेअनहुार छोपकेो, कोही प�सर बाइक माथी 
बसकेो, कसलै ेससरुाली �ह�डकेो भनरे त कसलै े�यालनेटाइको इमजे हालकेो �थयो । ससरुाली जादँाको भनरे फेसबकुमा 
फोटो अपलोड गन� केटाह�ल ेप�छ �ीमतीसगँ भोग ग�ररहकेो… भनरे फोटो हा�न प�न बरे ला�दनै गाठँे । यो कुरालाई 
फेसबकु �टाटसमा ल�ेन मन लागकेो �थयो केटाह�लाई �ङ्�य गद� अ�न सरर लखे� तर कसल े पो ल�ेखरह��यो 
�ख���म�ी कुरा �यो प�न �टाटसमा आ�न ैमन म��त�कमा लखेरे छो�ड�दए ँ। थाहा छनै के भएको �थयो मलाई �यो �दन 
सध� क�म�ेट गन� डराउन े मा�छ े उटप्�ाङ् कम�ेट गन� मन ला�यो । एउट� केट� �थई, म सगँ क�हल े मटुनु ै �चमो�टन े
भावाना�मक कुरा गथ� त क�हल ेखबु �ज��कएर �याट गथ� फेसबकुमा । एक म�हना अगाडी त फेसबकुम ै �बह ेभएर 
सहुगरात प�न मनाइसकेको �थयो हामील ेतर आजकाल ��ाइकरको सहायताबाट �कस मा� । घर पव�त भ�थी, अ�न मा�छ े
प�न रा� ै�थयो । तर मलाई उसको एउटा बा�न सा� ैमन पथ�न । फेसबकुमा फोटो हा�यो �क उसको फोटोमा छ�द �मलाउदँ ै
क�वताको �पमा कम�ेट गनु�प�य� । बढ� गणुगान गाउदँा ज ेपायो �यह� भ�थी तर नरा�ो भ�दा उसको �च� ��ला भ� े
ठलूो डर �थयो । ह�ता �दन अ�घ भ�द ै�थई;  �बकास, मलाई मरेो आमाबाबाह�ल ेएर�ेज �या�रज ग�द�न लाउनभुा'को छ यकुे 
लाउरसेगँ तर मलाई अ�हल े�बह ेगन� मडु छनै । ��लज स�झाइदउे न मरेो आमाबाबालाई… भनरे आ�नो आमाबाबाको न�ंबर 
�दएक� �थई तर कुन साइनोल ेबो�न स�थ� र म, क�ह�य ैनदखेकेो अझ कुन ैनाता नभएको उसको बाबाआमासगँ । अ�न 
फोन लागने भनरे झलुाइरहकेो �थए ँ। क�तो छ केटो भनरे सो�दा भ�थी - ज�तो सकुै होस ्तर मलाई उसगँ �बह ेगनु� छनै । 
मलै े�ज�काउदँ ैभ�थ ेअ�न क�तोसगँ �बह ेगछ� त । उसल ेजवाफ �द�थी - "�तमीज�त ैफटाह�सत ।" मलै े�र�लाई �द�थ े - 
"भ�छन ्ससंारमा एउट ैफेस भा'को चारपाचँ जना ��छन ्र े। �य�ो म�ुछहे�को �बचमा म ज�तो भ�ेाउन �त�लाई म�ु�कल 
पला� �न त ।" उसल ेभ�थी - "ओहो ! मरेो �न��त य�ो �च�ता… �बचरा ! �ा छोड �तमी �दँा �दँा म अ�त खो��दन ँ।" मलै े
भ�थ� - "होर भ�या, अनी म �थम उडरे आउछँौ �क गडुरे ।" उसल ेभ�थी - "ए, उ�ल ु�तमी �क म हो हो आउनपुन� ? �ह�मत 
छ भन े गडुरे ैआउन, नौमती बाजा र ज�ती समते �लएर । म उसको भावनाको सागरबाट बा�हर �न��कन भ�थ� - 
"इ�पो�सबल !" उसल ेभ�थी - "�कन ?" मलै ेभ�थ� - "म पव�तमा गएकै छनै, फे�र पव�त जा�छु भ�दा पा�पा प�ुयो भन े?" 
उसल ेभ�थी - "पा�पाबाट फे�र उकाली ला�न ेनी ।" मलै े�ज�काउदँ ैभ�थ� - "उकाली ला�दा ला�द ै�तमी भ�दा स�ेसी केट� 
भटे� भन ेनी ?" उसल ेभ�थी "क�तो फ�ी कुरा गछ� बाई । �य�त जाबो कुरा प�न मलै ेभ�पुछ�  । नम�त े�दद� ! "मरेो पव�तको 
केट�सगँ �बह े�न ला�गरहकेो छ मलै ेहजरुलाई �दद� भ�छु हजरु मरेो �दद� ब�न�दन ुल । �तहारमा यो भाइलाई न�ब�स�ननुी 
अ�न यो मरेो �बहकेो �न�तो" भनरे सपुारी �दन� । म मछूा� पररे हा�थ� सायद ऊ प�न पब�तमा यसरी न ैहा�ँसरहकेो �दँो हो । 
मलै ेभ�थ� - "तर म �यसो भ��दन ँ।" उसल ेभ�थी - "अनी के भ�छौ त ?" मलै ेभन� - "आइ लब य ुबबेी �वल य ु�यारी �वथ �म 
भनरे आ�ठमा �कस गथ� �न ।" उसल ेभनी - "�तमी फटाह भ� ेत थाहा �थयो य�त सा�ो फटाह भ� ेथाहा �थएन ।" मलै ेभ�थ� 
- "अ�न यो फटाहल े �यो केट�लाई �बह ेगररे �याएर �त�लाई �बहकेो �न�तो �दयो भन ेआउ�ँयौ �क नाई ?" उसल ेभनी - 
"�त�ल े�न�तो न�दएप�न आउथँ� अ�न �तमीह� �बलैाई भ�ु�याई �द�थ े।" मलै ेभ�थ� - "हटै, कडा !" उसल ेजवाफ फका�उथँी - 
"�त�ल ेस�च ेभ�दा बढ�… ।"

म न ै�य�तो � ँया मरेो कामको �य�तता �यती स�मको ठ�ाउलो �याटप�छ एक म�हना फेसबकु खो�न ेफुस�द �मलने । मलै े
त �ज��कएको भ�ठा�थ ेतर �बचरील ेसाचँो बोलके� रहछे । फेसबकुमा भएको धरे ै�यासजे उसकैो रहछे । मलाई �बजलुकेो 
झडक्ा लागझे ैभयो । अ��त भख�र उसल ेसा�ँ�चकै �बवाहा गरके� र�हछ । �बहकेो फोटोसगँ गजलका अनके� सरेह� लखेरे 
�टाटसमा "�फ�लङ पइेन" भनरे अपडटे गरकेो रहछे । �बचरी �बहपे�छ प�न फोटो �ाग गन� नभलूके� । धरेलै े
शभुकामनाको श�दह�ल ेफोटोमा कम�ेट ् ग�ररहकेा �थए । मलै े प�न उसको फोटोमा कम�ेटको �न��त अ��तम छ�द 
सो�चरहकेो �थए ँतर अब �यो छ�दको सा�ँ�चकै म�ूय रहने । जनु कुराको म�ूय न ैछनै �यो कुराको प�छ �कन लाग ूम । तर 



ख ै कुन मडुमा �रसल ेहो �क आवगेल,े  ई�या�ल ेहो �क जलनल ेहो कु�� म य�त बदमास बनकेो रहछेु उसको फोटोमा - 
"प�ह�य ैसाइज नापरे �बह ेगनु� पथ�न अब �तमीसगँ एउट ैअ�सन छ पइेन �कलर खाउ, दस बा� �दनप�छ सब �ठक ��छ" 
भनरे कम�ेट ल�ेख�दएछु । एक �मनटे �भ� ैफेसबकुमा दस बा�वटा �यासजे ज�मा भयो । यसो खोलरे हरेकेो उसको साथी 
र उसल ेमलाई न�मठो श�दह� �योग गद� गाली गरकेो रहछे । मलै े'सरी ल �ज��कएको मा�' लखेरे �याट �र�लाई गर� । सध ै
�ज��कएर बोलपे�छ 'सरी' भ�दा 'इटस् ओके' भ�थी तर आज भ�नन प�छ अनलाइन प�न द�ेखएन कारण उनल ेमलाई 
मसे�ेजरमा �लक ग�रसकेक� रहछे । ओहो!  म य�तस�म फटाह भएछु �क आफैल ेसइुको पाइन । तर �वाथ� मन आ�नो 
पापबाट उ��कन खो�द ैभ�द ै �थयो - ग�ती उसकैो �थयो । मलाई उटप�ाङ बो�न �सकाउन ेउसलै ेत हो । सप�लाई �ध 
�वाएर पा�यो आज आफैलाई टो�यो । म आफै भ�का�नए ँ। मलाई सारा ससंार उजाड ला�न था�यो । मलै ेजीवनमा गन� 
न�न ेय�त ठलूो पाप गर� । जनु पापको �या��त सायद म�ृयुु द�डल ेप�न प�ुदनै । दोहर�्याई तहेर�्याई �र�ेस गद� उसको 
फोटो, उसको गजलको सरेह�, क�वता, �टाटस, अ�न म आफूल ेछ�द �मलाउदँ ैलखेकेो कम�ेट र �वगतका �दनमा �याटमा 
ग�रएका कुराह�लाई �नया�न खोज� तर ज�त �यास गरपे�न �तनको �नशाना द�ेखएन । द�ेखयो त केवल �यापटपको 
�कबोड�माथी मरेो आशँकुा दाना र घा�ँट र मखुबाट �न��कएका घ�ुक घ�ुक क�णाका भावह� । अ��तममा लखेकेो 
�याटको अशं याद छ मलाई लखेके� �थई - "प�थरको मटु ुभएको मा�छ,े  म �त�लाई क�हल ेप�न माफ ग�द�न ँ�बकास । प�ृवी 
गोलो छ, �वधाताल ेकुन ै �दन �त�लाई मरेो ठाउमँा �याएर उ�याएप�छ �तमी ��छौ एक�दन अव�य ��छौ जसरी आज म 
रोइरहकेो छु । आज �तमील ेजसरी मरेो भावनाको श�दह�लाई हासँोमा उडाएको छौ र मरेो आशँलुाई म�ुय�हन बनाएको 
छौ �यसको म�ूय क�त ��छ एक�दन �तमी आफै ब�ुनछेौ । �तमी घुँडा टकेेर मसगँ मा�फ मा�न खो�नछेौ तर म �तमीबाट 
सदाको ला�ग टाढा भइसकेको �नछेु अल�वदा �न�ठरूी ! म �बह ेगद�छु तर एउट ैचाहाना छ मरेो । �तमी मसगँ भख�र 
फेसबकुमा साथी ब�दा क�त सोझो �थयौ अ�न मरेो सगँतमा लागपे�छ क�त बदमास ब�यौ ह,ै  मलै ेक�तो फटाह बनाइ�दए ँह ै
। म स�र भ� चाह�छु �तमीलाई भटेरे तर अब यो चाहरे प�न स�भव छनै । खरै, के छ र आ�खर जीवनको �रत न ैय�त ैछ - 
"माया एउटासगँ �बह ेअक�सगँ, य�त ैर'ैछ भा�य ल�ेन े�नयम दउेतासगँ ।" 

�रस सा� ैउठेर आयो मलाई आफैसगँ । फटाह मनल ेभ�यो �यो केट� �रसाएर मलाई बाल ? मरेो ला�ग त माया न�रसाए 
प�ुछ । अनौठो सले�फस �यानर द�ेखन था�यो आज मरेो । अ�न फे�र फटाह मनलाई रा�ो मनल ेभ�यो - "आ�खर �कन 
�य�तो ग�रस ्�बकास ? उसल ेतरेो के �बगारकेो �थई र आज य�तो �लाकम�ेलङ ग�ररहकेो छस ्? यो कुरा भख�र �बवा�हत 
आ�नो �ीमानल ेदखे ेके ह�वगत होला उनको �यो स�च त । तरेो खोपडीमा के भ�रएको छ ? �च� ुन जा�कुो मा�छसेगँ 
�वगत �ई म�हनाद�ेख �याट ग�ररहके� �थई, आ�नो क�ता क�ता �ाइभटे कुराह� सयेर गर�ेक �थई आ�खर �कन ? म भ�दा 
कय� गणुा स�ुदर अ�न ब�ु�मानी �थएन होला र उनको फेसबकुका अ� साथीह� ?" मन एकाएक अ�म�लएर आयो । 
मलाई आफैमाथी पहाड खसझे� ला�यो, कालो मनलाई तातो आसँलु े पखा�यो अ�न अबदखेी य�तो ग�ती क�ह�य ै
नदोहो�याउन े�ण गर� अ�न मनमन ैउससगँ माफ� मा�द ैआखँाको आसँ ुपछु� ।

माया अनलाइन आइसकेक� �थई । मलै ेहाई गर�, समय लगाएर भएप�न उसल े�र�लाई ग�र - 'ह�ेलो, खाना खायौ के गद� हो 
?" 

मलै ेभन े- "उ�म ्खाए,ँ  अ�न �तमीसगँ �याटङ गद� �न । क�तको पढद् ैछौ ?"



उनल ेभनी - "क�त पढकेो छु भनरे �त�लाई न ैथाहा होलानी, अ�न आजको परी�ा क�तो भयो ?"

मलै ेभन� - "झरु भयो यार ! अ�न के गद� छौ ? आज �पोज ड ेहो र,े  �त�ल ेकसलैाई �पोज ग�य� ?"

उनल ेभनी - "नाइ� ।"  

मलै ेभन े- "ए हो ?, अ�न �त�लाई कसलै ेग�यो �क नाई ?" 

उनल ेभ�न - "नाइ� ग�रन, अ�न �त�लाई कसलै ेग�यो �क नाइ� ?" 

मलै ेभन े- "अह ँछनै । अब चाह� �बचार गनु� पला� ज�तो छ ।" 

उनल ेभनी - "क�लाई �न ?" 

मलै ेभन े- "�त�ो कुरा गद� छु म ।" 

उनल ेभनी - "हो र भ�या ?" 

हा�ो कुरा य�तो फम�ल त�रकाल ेगइरहकेो �थयो मान� हामी साथी नभएर बाटोमा भ�ेटएको या� ुह� । म उसलाई आफूल े
गरकेो ग�तीह�को ब�ेल �ब�तार लगाएर उसकैो काखमा परु ैसमा�हत भएर �न चाह�थ� । मलै ेज�त न ैग�ती गरपेनी ती 
पव�तको केट�झ� मा�फ ग�र�दयोस ्अ�न मलाई आ�नो �मेको महासागरमा डबु�ुक� मान� दओेस ्म �यो चाह�थ� । चाह �थयो 
माया य�त फम�ल कुरा गररे त�क�न खो�न ेमाया नभएर आ�नो सारा �तता�मठा घटनाको ब�ेल�ब�तार लगाउन ेउह� पव�तको 
साथी होस ्अ�न मलाई आ�नो �मेमा �याल�ेटाइ यान�क स�हद ब� ेअवसर दओेस ्तर मरेो इ�छा �वपरीत भरैहकेो �थयो 
फेसबकुको वाता�लापह� ।



मलै ेउसलाई आ�नो बसमा पान� जमक� गद� भन े- "उ�म भ�या, अ�न �त�ो �वाइ�े�ड छ �क छनै �न ?"

म उसको �याटसगँ ै�मठा �मठा ��ेमल बात र आ��मयता �म��त भावनाह� चाह�थ� तर अपस�च उसल ेआ�नो उ�रलाई 
�नकै स�ं��त र सरल बनाउदँ ैभ�न - "छ, तर �कन ?" 

क�तो डाइर�ेट भनके� । एउटा मया�दा र �समा ��छ�न जनुसकुै कुराको । ज ेहोस ्जसरी ��छ मलै ेउसगँ कुरा ल��याउन ु
�थयो । मलै ेभन� - "कुन हो तनी �यो भा�यमानी केटामा�छ ेभन न त ।" 

मनमा एउटा ठलूो आश �थयो । उसल े�यो मा�छ े- "�तमी ज�त ैफटाह केटा मा�छ"े हो भनोस ्। मलै ैम ज�त ैकेटामा�छ ेयो 
ससंारमा पाउन म�ु�कल छ भ� ेअवसर पाओस ्अ�न उसल े हार खाएर भगैो �तमी �दँा�दँ ै �तमी ज�तो फटाह मा�छ े
खो�नको �न��त भौता�र� भनोस ्। म उसको �मेको महासागरमा पौ�ड ख�ेन पाउ,ँ  उसगँ �मेका �मठा �मठा �गतह� गाउदँ ै
जी�दगीका उकाली ओलाली भ��याङ चौतारी सगँ ैगन� पाउ ँ। तर मलै ेस�च ेज�तो जवाफ आएन । उनल ेभनी - "केटा 
मा�छ ेहा हा हा...।" 

मलाई �रस सा� ैउठेर आएको �थयो । भ� मन लागकेो �थयो "क�तो न�खरमाउली केट� हो । झन ्य�त आ��मय ठानरे 
भावाना�मक कुरा गन� ला�गरहकेो छु सब ैकुरा हासँोमा उडाउन े।" तर यसो भ�नन मलै ेकारण म झ�ुन ुज�री छ । म हा�ी 
बनरे हनै मसुा बनरे उसको �दल�भ� घ�ुन ु�थयो । जब उसको �दल�भ� घ�ुन ेकुन ै�ार भ�ेटएन तब म �नराश ब�नसकेको 
�थए ँ। आ�खरमा कुन ैश�दन ैनपाएर मलै ेभन े- "�त�लाई प�न जो�कङ गन� आउदँो र'ैछ ह ै।"

उनल ेभ�न - "ल �कन नआउन ु�न भ�या ।" मलै ेमखु ैफोररे भन े - "अ�ल �स�रयस कुरा गर न, आज त �स�रयस कुरा गन� 
�दन हो र े�या ।" 

उनल ेभनी - "ल ल, म �स�रयस छनै अ�न मरेो �वाइ�े�ड प�न...।"

मलै ेमन �खसेो बनाउदँ ैभन े- "क�तो �नम�ही हो यार, अ�न म को त ?"

उनल ेभनी - "ए... सरी ल... ।" 



मलाई सा� ैनम�जा भरैहकेो �थयो । य�तो ला��यो म कुन ै फुटपात �यापारी � ँ । मलै ेआ�नो सामान �ब��को �न��त 
सामानको मौ�खक ब�ेल�ब�तार गन� नपाउदँ ै �ाहकह�ल े नाकँ ख�ु�याउदँ ै परबैाट अ��वकार गद�, भगौ यता नआउ 
भ�नरहकेो छ । ला��यो मरेो �मसन �याल�ेटाइन य�ह� इ�त�ी गर� तर य�त लामो या�ा ग�रस�कयो । अब फे�र फ�क�नलाई 
�यतीन ैया�ा गनु�पन� ��छ । �यसल ैम अ�घ बढन् ज�री छ । मलै ेआ�नो �मेको परी�ा �लन ुछ चाह ेम असफलन ै�कन 
नहोस ्। तर कसरी भ� ेम �त�लाई मन पराउछँु भनरे । आफैसगँ लाज ला�न था�यो मलाई । आ�खर लाज पचाएर ैभएप�न 
ब�चाह�लझे ैभन े- "�यसो भए म �त�लाई �पोज गछु�  ल ।"

उसल ेभ�न - "ए... हा हा हा ��छ तर आजको ला�ग मा� ।" मलाई झन ्झन ्काउकुती महससु भयो । ला��यो �यापटप सट 
डाउन गररे �सरक कु�ल�ु ओडरे सतु� अ�न यो जाबो लब-सबको च�करमा पररे ब�ेजत सहरे नबस� । तर काम नथा�न ु
था�लस�यो । बलुब�ुा भन� नजानरे कुन ैह�तकलाको सामा�ी �य�तकै छो�ो भन ेके द�ेनले ेमलाई द� मा�छन त ? अह ँ
प�कै मा�दनैन ् । ब� मरेो आलोचना गन� स�ु गला�न । आलोचना त सहननु ै �थयो ब� �यो काम परूा गर ेकमसकेम 
अ�लक�त �ान त बट�ुल�छ । के थाहा आलोचकल ेप�न त पथ�दशन गन� स�छन ्। य�त ैस�चरे फे�र कुरा अगाडी बढाउदँ ै
भन� - "लौ... गरपे�छ सध�को ला�ग गन� �न । आ�खर �त�ो प�न को�ह रहनेछ मरेो प�न को�ह छनै । कम ट ुद पोइ�ट, �तमी 
�रज�ेट प�न गन� स�छौ ।" उनल ेभनी - "तर सरी ल ।" मलै ेभन� - "मलै े�पोज गरकेै छनै प�ह�य ै�रज�ेट ? फ�टम ैक�तो 
झरु हो यार मरेो लब �टोरी बोर लागरे आउन े।" उनल ेभनी - "�ा… �य�तो हनै �या, �तमी रा�ो मा�छ ेम भ�दा प�न रा�ो 
पाउछँ� भनरे �रज�ेट गरकेो �न ।"

मलाई �रस सा� ैउठेर आए�यो । मखु ैफोररे भ� मन लागकेो �थयो - 'ख�ु�क भन ेत भहैा�यो �न त ँज�तो त मलै ेज�त प�न 
पाउछँु भनरे कुरा घमुाउदँ ै�कन भ�पु�यो' तर भ�नन कारण डर लाग�ेयो मनमा कत ैउनल ेमलाई नरा�ो स��न ेत हनै भनरे । 
मलै े�स� बढाउदँ ैभन े- "मा�छले ेस�ुदरतासगँ �मे गन� हो र ?" उनल ेभनी - "�ा क�तो...।" मलै ेकुरा थ�द ैभन� - "�क डर 
लागकेो मसगँ ?" उसल े��को माथी �� गररे भनी - "�कन ला�न ेर ?" मलै े�स�रयस �दँ ैभन� - "नडराएको भए �कन खलुरे 
नबोलकेो त ? य�द �तमी माइ�ड गद�न� भन ेएउटा लटेर लखे� �त�ो नाउमँा ?" उनल ेभनी - "ल ल ��छ लखे न ।"

लब लटेर ल�ेछु त भ�नहाल� तर कसरी �यो कला मसगँ भएको भए �बगत दस बष�दखेी न ैग��े�ड बनाउदँ ै�ह�डथ् ेहोला 
सायद । ह��ेरका, क�तो आफूल ेथापकेो पासोमा आफै प�रयो । जनु पासोबाट मलाई �नका�न न कोही आउछँ न आफै 
�न��कन स�छु । ह ेभगवान, म के ग�ँ । मा�छ ेहदेा� य�तो सोझी छ तर �भ� य�त कडा । य�त कडा छ भ� ेथाहा पाए 
भगवान कसम म उसको नाममा य�त �मपणू� सपना ब�ु ेन ै �थएन । भगवानसगँ �ाथना गन� लाग� - "ह ेभगवान यो केट� 
�छट ैअफलाइन भ�ैदयोस ्।" तर साला ढ�ूा न हो �यसल ेमरेो �ाथना स�ुनन ँ। एउटा मनल ेभ�यो - "काम �बगान� बलेामा 
भगवानलाई नसोधी �बगान�, अ�हल ेभगवानलाई दोष �दन े।" धम� सकंटमा पर� म । अब भोली कलजेमा उसको साम ूकसरी 
मखू दखेाउन ेमलै े? आ�खर न�न ुआ�म�लानी भसै�यो भनरे �मे प� ल�ेन े�नचोडमा आए ँम ।



जनु काम मबाट अ�हलसे�म भएकै �थएन �यो काम;  अझ भन� जनु काम मबाट स�भव न ैछनै �यो कामको थालनी गन� 
आट� मलै े। उता �लस ट ुपढद्ाको साथी अ�घ मरेो सम�ु ज�तो शा�त मनमा छाल र �वारभाडा छोडरे मर ेबाचँकेो प� ै
नपाई गायव भरैहकेो �थयो । उसलाई लब लटेर ल�ेन �सकाउन अननुय �बनय गद� दस बा� �यासजे पठाए,ँ  फोन गर� तर 
�यासजेको �र�लाई आएन, फोन प�न उठेन । अ��तममा उसको आमाल ेफोन उठायो । उसको आमाको मखुबाट थाहा 
पाइयो �क ऊ �ई घ�टा प�ह�य ैघरबाट �न��कएको �थयो । सायद ग��े�डको पजुा गन� गयो । प�कै �ईचार घ�टाप�छ 
फ�क��छ अ�न प�हलो कल मलाई गछ�  ज�र अ�न भ�छ - "पानी फेररे आइयो �ो ! �या माल �थयो यार । �तमी त �म�टर 
भ�ज�न न पय� के थाहा जवानीको �वाद । बा�नल ेक�ह�य ै�याउ खान ुन �याउ पाउन ु। �क आ�ट� सा��ट भएनी �मलाइ�दम 
?" मलाई साथीसगँ जीवनमा प�हलोपटक �रस उ�ो । न�जक �दँो हो त बाघल ेखसी झ��टएझ� झ��टएर पछा�र�द�थ ेतर 
हजार� माइल टाढा �थयो । जनु मरेो बशको कुरा �थएन ।

आ�खर ज ेहोस ्मरेो �मे हो, मरेो चाहना हो अ�न मरेो मनको कुरा प�न । मरेो यो बहेाल प�र��थ�त �वय ंभगवानलाई त थाहा 
छनै भन ेउ त केवल आम मन�ुय हो कसरी ब�ुन स��यो र ? य�त भनरे मनलाई शा�त पार� अ�न लब लटेर ल�ेन स�ु गर� । 
पणू� �पमा भाव�बभोर भसैकेको �थए ँम । ला�यो उनल ेमलाई �नराश गन� छनै मरेो मीठो अनरुोध हासँीहासँी ��वकाछ� अ�न 
मलाई आ�नो �मेको महासागरमा डबु�ुक� मान� �द�छ े । तर भ�व�यको कुरा �तन ैस�ृ�कता� र �यो�तषलाई थाहा होस,्  
मलाई कहाबँाट �मलोस ्�यो द�ैवय �ान ।

�दय�पश� छु�ची !

मायाको सौगात �व�प कय� �दनद�ेख मन�भ� ग�ु�सएर रहकेो ��ह�को गाठँो फुकाउन ज�री ठान ेर य�तो च�ेता गद�छु, 
��लज नगे�ेटभ नस��चदउे ल ।

मरेो मन �कन यसरी मखू� ब�नरहकेो छ ? जीवनमा प�हलोचो�ट �त�ो नाउमँा �मेप� कोद�छु मा� �त�ो �यानो साथको र 
सहया�ाको �झनो आशमा । सायद, �त�ो मायामा म नजा�न�दो त�रकाल ेफ�दछैु र अब मलाई साहरा �दएर �व� बनाउन े
मा� �तमी छौ यो �स�ो ससंारमा । के मरेो समीपमा आएर मरेो �न�चल �मे �वीकाछ� �तमी ? भ�थ ेभ�ले,े  माया ब�न मा� 
एक नजर न ैकाफ� छ, यो ससंार मायानँ ैमायामा अडकेो छ तर म �यसको ��तकार गथ�, वा�हयात ठा�थ� । सो�थ�, यो त 
सब �म हो । माया,ँ  �मे, साथ, सहया�ा, भावना अ�न स�वदेना केहीमा �व�ास �थएन मरेो । अ�ल े गन� �मेील र 
भावना�मक कुरामा क�ह�य ै�व�ास ैला�दनै�यो तर आज �त�ो �मेल ेमरेो आखँाको प�� खो��दयो अ�न यो �मा�णत भयो 
म गलत रहछेु । �त�ा ती नसाल ुनयन अ�न �न�चल भावनाको साम ुम परा�जत अ�न झ�ुन पगु� । �त�ो एकै नजरल ेमलै े
आफूलाई गमुाउन थालछेु । म नजा�नदो पाराल े�तमी�तर ता�नए ँ। तर �तमी... ! खरै, �तमी त यो मरेो �मेबार ेअन�भ� छौ । 
अच�म ला�छ, �कन मरेा यी नयन खाली �त�लाई न ैखो�जरह�छ ?, �कन मरेा कानलाई �त� ैआवज स�ुनरहन मन ला�छ ? 
अ�न �कन मरेा तन मन �त� ै �पश� चा�हरह�छ ? तर जब �त�ो सा�म�यमा प�ुछु �कन अनायस ैझ�ुछन ्मरेो �शरह� ?, 
थरथरी कापँरे �श�थल ��छन ्मरेा श�ररह� । के �तमीलाई मरेो यो अव�थाको आभास �दँनै ? �क �तमी बवेा�ता ग�रहकेो 
छौ जानीजानी ? म �त�ो नशाल ुआखँाको महासागरमा ड�ुन चाह�छु, हराउन चाह�छु �त�ो �मेमा, अ�न भ�ुन चाह�छु 
आफूलाई अ�न सारा ��नयालँाई पणू� �पमा समा�हत भएर, बस ्पणू� �पमा समा�हत भएर केवल �तमीसगँ ।



कलजेको नौलो कोलाहलमय वातावरणमा कय�पटक �त�लाई चोरी चोरी �नया�न ेगथ�, जब �तमीसगँ आखँा ज�ु�यो मरेो 
सातो प�ुलो जा��यो । जब �तमी म�ुकुराउ�ँयौ �तमीसगँको सा�म�यताको क�पनामा आ�नो भ�व�यको क�पना गथ� । जब 
�तमी कलजेमा नया ँ�लासमटे बनरे आयौ तब मनमन ै�ण गथ� यो स�ुदरी यवुती, यो सकुोमल यवुती जनु मरेो मनलाई 
प�हलो नजरम ैघायल बनाउन सके�क छ े�मे �दवसमा ��ताव गररे ैछोडछ्ु । चाह ेमलाई आवाहरा बदमास भनरे ��नयाको 
साम ुझापड न ै �कन नहानोस ्। ती नीलो सागर �स�ग ैबो�न े �त�ो नयन, �यो ह�ँसलो र ��व�लत मखुम�डल अ�न मधरु 
म�ुकान द�ेदा ला��यो �तमी मानव नभएर सा�ात ई�रको ��त�ब�ब हौ । �त�ो �नकटता क��पदँा ससंारका सब ैसखु र 
खसुीह� मरेा पाउमा झ�ुकरहकेा छन ्झ� ला��यो । आ�झर के छ खास �त�ो म�ुकानमा, जसल ेहर�ण मलाई पागल अ�न 
एकोहोरो बनाउदँ ैल�गरहकेो छ तर यो पागलपन... उफ ! क�तो आन�दको आभास । �तमीलाई एउटा कुरो भन� ? कसम 
मरेा आखँाह� �तमीलाई न ैखो�जरह�छन ्हरपल, हर�ण । �तमी �ह�डन् ेबाटोमा मरेा नजर �ब�ाएर ब�सरह�छु म केवल 
�तमीलाई लकुेर ै�नया�न । मलै े�लन ेहरके �ासमा �त�ो �मेको मीठो वासनाको अनभुव गछु�  । मरेो मटुकुो हर धडक्न �त� ै
नाममा धड�्करहकेा ��छन ्। यी ओठ, केवल �त�ो नाम पकुा�ररहकेा ��छन ्। के �तमील ेसनुकेा छौ मरेो �दलको आवाज ? 
मरेो मनमा �वा�हत तर� �त�ो मनस�म आइपगुकेा छन ्? तर जहेोस,्  म यो सानो प� �त�ो नाममा कोद�छु, एउटा �झनो 
आशमा �क �तमील ेएक�दन मरेो भावना ब�ुनछेौ, मरेो मनको चाहनालाई �चहान ब� �दनछेनैौ । तर, यो त मा� मरेो मनको 
चाहना न हो, जनु परूा न�न प�न स�छ । �तमी �व�ास गर या नगर मरेो माया सागर ज�तो �नम�ल अ�न प�व� छ, छहारी 
ज�तो �शतल छ, वस�तको सौ�दय� ज�तो मलुायम छ, गोधलुी साझँ ज�तो शा�त छ अ�न सधुा ज�त ैअमर छ । �तमील े
�वीका�यौ भन ेससंारको सबभै�दा धरे ै र ठलुो खसुी �म�नछे मलाई । �त�ो �यानो काखमा असीम माया पो�ख�दनछेु 
छताछु�ल �न ेगरी, अ�न हराउनछेु �तमी�भ� । अ�वीकार ैगरपे�न म �ःखी �न ेछनै । मलाई थाहा छ, �तमीलाई �न�वाथ� �मे 
गरकेो छु मलै े। मरेा हरके �ासका झ��का �तमी��त सम�प�त छ । अ�न अ�य�त ै�गाढ र गाढा । म मरेो अ�धो �मेलाई 
एकोहोरो भएप�न क�ह�य ैमन� �दन ेछनै, मरेा हरके अवयवह�मा स��चत गररे रा�नछेु अ�न �जउन े�यास गन�छु �त� ै
�मेमा । यद� म�रहालछेु भन ेप�न जनुक�रीझ ै�तमीलाई उ�यालो �दइरहन ेछु । मरेो मायामा �वाथ� न ैछनै अ�न मलै े�तमीलाई 
जबज��ती पाउन ेच�ेा गरकेो प�न छनै । मरेा ला�ग �मे आ��मय ब�धन हो जहा ँहाट� ट ुहाट� कन�ेसन ��छ यानक� �ई 
मटुकुो �मलन ��छ । जहा ँमनसगँ मनको ग�हराइ ना�प�छ र यो अटटु रह�छ । के �तमी मरेो यो �मठो अनरुोध �वीकार गछ� 
? �त�ो मायामा र�न ेहक �द�छौ मलाई ? म �त�ो जवाफ प�ख�रहनछेु, काला�तरस�म अ�न यही �न�वाथ� �मे ग�ररहनछेु तर 
एउटा कुरा य�द �तमी कसमैा सम�प�त छौ भन ेआइ एम सरी म �यो �मे गन� स��दन ँ �कन�क म अका�को मायाको महल 
भ�काएर आ�नो ससंार जमाउन चाह�छ । एउटा गलुाफ �दएर बदलामा कसकैो मन पाइन ेभए ससंारका अ�धकाशं बग�चा 
बाझँा �न�ेथए होलान ्�यसलै ेमलै ेत केवल �द�दछैु एउटा �मेप�को उपहार ता �क फुल प�न फु�न पाओस,्  �त�ो मनमा म 
प�न ब�न सकूँ । मखुमा रामराम ग�र पटेमा छुरा हा��दन म माया ना� ेय�� भए भए दखेाइ�द�थ� नापरे कोहीकोहीलझे ैबा� 
स�ाइस कुरा जा��दन ँम अ�हललेाई �बदा ।

उही �त�लाई काला�तर माया ँगन� पागल �मेी 

�बकास

ल�ेद ैजादँा आफै लामो भएछ प� । अ�न एकचो�ट आफैल ेपढ� । ख ैके हो के श�द वा भाषा न�मलकेो भान भयो मलाई । 
आफ�सगँ लाज महससु भयो र सब ैश�दलाई �चठ� बनाएर नपठाई एकै ��लकमा �ड�लट गन� मन ला�यो । तर आफैलाई 
स�हाल� । मरेो �मता ज�त �थयो �यो सब ै�योग गररे लखेकेो, �ड�लट गन� �थयो त �कन ल�ेनपु�य� �य�ो टाइम लगाएर ज े
सकुै परोस ्भनरे आखँा �च��लएर पठाइ�दए ँजो होगा दखेा जाएगा भनरे ।



फेसबकुबाट �चठ� त पठाए ँतर जवाफ आउन ेल�ण द�ेखएन ब� माया अफलाइन भई । मन कताकता आफ� �भ��भ� 
कुँ�डन ला�यो । मलाई यो सारा ससंार श�ुय ला�न था�यो । मरेो मटु ु�बनाकारण आफै �चमो�टरहकेो �थयो र आखा �यस ै
�यस ैरसाइरहकेो �थयो । दस �मनटेस�म माया अनलाइन द�ेखएन । म दस पटक मन�भ� द��करहकेो आगोको म�ुलोमा 
पररे छटप्टाउदँ ैम�ररहकेो �थए ँ। ला��यो पल पल मनु�भ�दा त ब� एकैचो�ट म�द�न पाए क�त स�जलो �दँो हो । सा�ँच,ै  
मलाई अब मरेो बाकँ� जीवन �यथ� ला�न ला�न था�यो । म�ँ भन ेप�न जाबो एउटा केट�को ला�ग मर�्यो भनरे ��नयालँ ेमरेो 
लासमाथी थ�ुन ेछ । अ�न �घ�ट�घट� बाचँौ त म अब उसको साम ूकसरी मखु दखेाउ ँ। भगवानल ेयो फटाहको छटप्ट� 
दखेरे दया लागकेो �दँो हो माया फे�र ट�ुल�ुक अनलाइनमा दखेा प�र ।

सा�ँच ैभख�र �चठ� ल�ेखरहदँा त उसको �मेको चाहना मा� �थयो मानौ म उसको स�ुदरतासगँ आक�ष�त भएको �थए ँतर 
अब म उसलाई सा�ँ�चकै �मे गछु�  । उसलाई नपाए म कसलैाई �मे ग�द�न ँमनल ेय�त ैय�त ैअठोट गन� ला�यो । म उसको 
जवाफको ��त�ामा �थए ँ। तर उसको जवाफ आउन ेल�ण द�ेखएन । मलै े�याटमा आ�नो मनको कुरा भ�द ैगए ँ- "��छ 
�क �दँनै अब त मरेो लाचारीपनलाई ब�ुन ेको�शश गर ��लज माया । म अझ ै�त�ो जवाफको ��त�ामा छु �क ��छ भन, 
�� भन ेनाई भन ।" ब�लब�ल एउटा �यासजे आयो तर जब �यासजे ह�प� खोल� तब थाहा भयो �यो �यासजे मायाको 
नभएर अ� कुन ैअप�त�चतको �थयो । मलै े �यो �यासजे गन� अप�र�चत सा�थलाई �रसाएको इमोजी पठाइ�दए ँ । ऊ 
�छनभरम ैअफलाइन भयो अ�न मरेो मन �शतल भयो । ज�त प�ख�ए प�न जवाफ नआएप�छ मरेो धयै�ताको बाधँ फुट�्यो 
अ�न फे�र प�हलाको �यासजेम ैथप कुराह� भ�द ैगए ँ। "य�द मलै ेग�ती गरछेु भन ेप�हलो ग��तमा �मा ग�रदउे । �कनक� 
एक पटकको ग�ती त �वय ंभगवानल ेप�न माफ ग�र�द��न ्र,े  �तमी �न�य प�न �यो भगवान भ�दा मा�थ�लो �तरको छनै� 
। सोच� म ज ेचाह�छु �यो नपाउन स�ला तर मलाई ज ेचा�ह�छ �यसमा स�न ेपहल गनु�पछ�  अ�न आज केटाकेट� अव�थाकै 
खले ख�ेन ेचाह जागरे आयो । उह� कुरा पटक पटक स�ु ुपदा� �द�क ला�ला �तमीलाई, तर म त सधँ ैएउट ैकुरा भ�नरह�छु 
- "म �त�लाई �मे गछु�  माया, आई लब य ुभरेी मच, �कन मरेो ��तावलाई बवेा�ता गछ� म �त�ो जवाफको ��त�ामा परूा 
ग�लसकेको छु अब यो भ�दा ब�ढ ज�न ुउ�चत �दँनै ।"

ब�ल त�ल �याससे आयो उनल ेभनी - "�त�ो �चठ� त य�तो लामो प�न ।" मलाई भ� मन लाग�ेयो, "�त�ो साथमा हा�ँन 
पाए ँभन ेइ�तहास प�न ल�ेख�द�छु, �तमी भन मा� ैम �त�ो ला�ग �यान �द�छु, हो माया �त�ो ला�ग र आ�नो �मेको ला�ग म 
�याल�ेटाइन ब� पनी तयार छु" तर भ�नन ला�यो �चठ� त लामो भ�ले ेय�ता नपेाली �फ�मको झरु डाइलक के पढद्� हो 
भनरे अ�न लखेरे पठाए ँ "�चठ� लामो भएप�न मरेो मनको कुरा थाहा पाइहा�यौ, एक श�दको उ�र दउे न त मलाई '��छ' 
�क '�दँनै' ?

उनल ेभनी - "यो �दँनै । मलै े �त�लाई मायानँ ैनगरी म कसरी ��छ भनूँ त ?" मलाई एक सय बीस भो�टको कर�ेट लाग े
ज�तो भयो । क�त आश �थयो मरेो उनल े "��छ" भ��लन ्। अ�न म प�न �तमीलाई माया गछु�  भनोस ्तर आशा ज�त सब ै
�नरासामा प�रणत भयो । मलै ेभन� - "वाह माया वाह ! �त�ल ेमरेो पागलपनको खबु फाइदा उठाय� म �तमीलाई कसरी भनूँ 
�क म �तमीलाई यती धरे ै�मे गछु�  भनरे । �तमी मलाई घणृा गछ� भन ेकेही छनै, बो�द ैनबोली �ह�डन् भ�दा घणृा ग�र थ�ुन े
गर मलाई । जनु सपना मलै ेआजस�म मरेो आ�नो आखँाल े दखेकेो �थइन, �यो �त�ो सा�म�यताको क�पनामा द�ेन 
थालकेो �थए ँतर �त�लाई �यसको �वाह �दँनै भन े �यो मरेो वशको कुरा हनै, नकान� वा घणृा गन� �तमी �वत�� छौ । 
�तमीलाई �चठ�को ला�ग प�न सो�न ुमरेो �तमीसगँ न�ज�कन ेवहाना मा� �थयो । �तमील ेयती मा� भन �तमी मलाई ब�ुन 
चाह�छौ �क चाहदँनैौ ? उसल ेछोटो वा�यमा भनी - "��लज सरी य�तो �दँनै ।"



मलाई स�पणू� धत� आकाश फाटझे� भयो । मलै ेभन े- "क�सम माया !, �तमीसगँ ै�दन�दन ै�ज��कएर बो�दाबो�द ैम �तमीलाई 
मन पराउन थालछेु, के �त�लाई म ��तको �य�तो केही आभास �दँनै ?" उनल ेभनी - "तर मलाई त �य�तो केही �दँनै । मलै े
त �त�लाई केवल एउटा असल साथी मा� स��झएको छु । मलै े �त�लाई क�ह�य ै �मस ग�रन ँ। य�तो वाइयात कुरा �त�ो 
मनबाट �नकाल अ�न पढाईमा लाग ।"

मलै ेभन े- "��छ �तमी �य�तो चाह�छौ भन े�ठकै छ । मलै े�त�लाई फोस� गरकेो हनै ज�ट �र�वो�ट गरकेो � ँ। स�छौ भन े
मलाई माफ ग�रदउे ल ।" य�त भ� प�न �कन अनकन ग�यौ ? आ�खर मलाई य�ो बरे तडप्ाएर �त�लाई के �वाद प�यो भ� 
मन लागकेो �थयो तर अब के अथ� ? अ�न "मलै ेमरेो उ�र पाए,ँ  सायद म न ैग�ती रहछेु अ�न मलै े �त�ो �न��त साचँकेो 
सपना सब ै�म रहछे" भन� । उनल ेएकदम औपचा�रक कुरा गद� भ�न - "इटस् ओके, ��छ । �ानी कुरा ग�यौ ।"

मलै ेभन� - "क�त कमजोर रछै मरेो �मेको डोरी ! भ�खर झ�ु�डएर या�ा शभुार�भ गन� �ब��कै चुँ�टन प�ुयो तर कससैगँ 
केही गनुासो छनै �यो प�न मरेो भा�यकै खले भनी �च� बझुाउलँा �तमी �च�ता नगर अबद�ेख य�तो ग�ती आइ�दा 
दोह�याउन ेछनै । मलै ेआ�नो औकात �ब�स�ए,ँ  मलै े�म�ताको नाता भलुरे मा� बनाउन पगु ेएउटा प�व� नाता �मेको जनु 
मरेो एउटा सपना मा� तर रहछे तर सपनाबाट �बउझँदँाको �ब�च� ससंार त क�त हो क�त गणुा ब�ेल ैरहछे ।

उनल ेभ�न - "क�तो रा�ो ल�ेदो रहछेौ �त�ल ेत, मलाई त य�तो ल�ेन ैआउदँनै ँ। अ�न भोलीको ए�जामको ला�ग तयारी 
क�तो छ त�न ? " सायद कुराको �सगं अ�त ैमोडरे झमलेाबाट म�ु� चाह�थी उनी । तर आ�नो मनको सब ैबो�झलो भारी 
अ��तम पटक वह�कएर सध�का ला�ग �बसाउन ु �थयो आज मलै े । अ�न भन� - "मलै े �ड��ब नगनु� पन� �थयो तर गर� । 
आजको �दनमा जनु घटना घ�ो �यो सबलाई एउटा न�मठो सपना स�झरे भ�ुलदउे ल । �तमी त ब�ु�मानी अ�न 
इ��ट�लज�ेट केट� �बगतको कुरालाई स�झरे भावी जीवनमा क�ह�य ैप�न नरोउ जनु �बगतमा "�बकास" स�हदको न�मठो 
अ�तत �नछे । यो य�ुनभस�ल ��थ हो, एक�दन �त�ल ेअव�य कसलैाई माया गछ� �यतीबलेा थाहा पाउछँौ भावना के हो ? 
स�बदेना के हो ? हासँो के हो ? रोदन के हो ? अ�न प�कै �त�ो मखुबाट प�न एक�दन मलै ेआज �तमीसगँ बोलकेो केही झरु 
डाइलकह� मरेो मखुबाटझ ैफु��कन ेछ सायद लकुाउन खो�दाखो�द ै। याद आउनछे �त�लाई मरेो, ज�तबलेा म �तमीबाट 
सदाको ला�ग पराई ब�नसकेको �नछेु ।" उनी मरेो एक एक कुराबाट बो�रङ �दँ ै�थई सायद अ�न भ�न - "ल ल �बकास म 
गए ँल ।" मलै ेभन े- "जाउ या बस के मलै ेरो�न स�छु र ? �तमी क�हल ेपो मरेो �थयौ र, अ�न �तमी मरेो को न ैरहछेौ र म 
�त�लाई रोकछके गन� स�न े?" उनल ेभनी - "ए... ह�ेलो ��लज, �बकास �य�तो कुरा नगर न...।"

मलै ेभन� - "�तमी मरेो ठाउमँा बसरे हरे अ�न कसलैाई एकतफ� मन �दएर हरे अ�न �त�लाई महससु ��छ एकतफ� मायालँ े
क�त पीडा �द�छ जनु पीडा आज मलै ेभो�गरहकेो छु । मलै ेभलुरे प�न �तमीसगँ �ज��कन �दँनै �थयो, आगोसगँ तले बनी 
�म��सन �दँनै �थयो, म त एका�बहान ैबाटोमा भटेरे हराउन ेबादल आ�खर जानी जानी �त�लाई यसरी �दल �दन �दँनै �थयो 
।"

उनल ेभनी - "भगैो �बकास ! मा�छ ेक�तस�म धोकेवाज ��छ मलै ेजीवनको पाठ प�ढसकेको छु अ�न पीडा क�तो ��छ 
महससु ग�रसकेको छु । �त�ल ेआज भोगजे�तो पीडा म �वयलं ेभोगकेो छु कुन�ैदन ।"



मलै ेभन� - "सायद �तमी आफू अ�ततमा अ��झएर सासंा�रक माया ँमोह �याग गररे आ�नो परूा जीवन �तीत गन� चाह��यौ 
तर म �यसमा अवरोध बन� । अ�ततकै कुरा र खोटो �नयतीकै इ�तहास केलाउन ेहो भन े�त�ो भ�दा कय� गणुा कहा�लला�दो 
अतीत छ मसगँ । हो माया, सा�ँच ैसबको जीवन�पी बारीको कुन ैछउेमा थाह ैनपाई ��तीको फुल फू�दो रहछे तर �यो फूल 
अ� कसलै ेटप�कै �टपी ल�ग�दएप�छ बोटन ै �र�ो �दँो रहछे अ�न फे�र न कसलै ेफूल रो�प�द�छ न बोटमा अक� फूलन ै
फु�न स�छ सारा जी�दगीन ैसादा बनरे जाद� रहछे, बोट �यस ै�यस ैसकुेर जादँो रहछे ।" 

रात झन ्झन ्कठोर ब�द ैगइरहकेो �थयो, �य�त ैमाया पनी । कसकैो स�झनाल ेघरीघरी मटु ु �चमोटन् आउ�ँयो र आखा ँ
घ��न आउ�ँयो अ�न अनायस ैआशँकुो भल ब�न ला�यो । उनल ेभनी - "�बकास, गडु नाइट म जा�छु ल...।" मलै ेभन� - 
"�तमी जाउ या आउ आ�खर मसगँ �कन अनमुा�त �ल�छ� ? म त �त�ो अ�ततको खाटा ब�ससकेको घाउ को�ाउन े
अपराधी � ँ। फे�र, हावामा जनु सपनाको महल बनाएको �थए �यसको अ��थ�व न ैनरहपे�छ क�को के न ैला�छ र । म �त�ो 
कुरामा न सहमत �दन स�छु न असहम�त न ै।" हदेा�हदे� माया अफलाइन भई । मलाई डाकँो छोडरे �न मन ला�यो । म रोए,ँ  
म कराए,ँ  म �च�याए,ँ  म अनायास ैपागलसरी भए ँ। माया मरेो �थइन र अब क�ह�य ै�� प�न । मलाई �च�याई �च�याई भ� 
मन ला�यो - "ए, माया �त�ो �मेको साहाराबाट ैम फटाहबाट असल रा�ो मा�छ ेब� खोजकेो �थए । �तमी मलाई �मे त 
ग�द�न�यौ तर मरेो आ�मालाई एकैचो�ट यसरी नभटक्ाएको भए ���यो �न । म प�न त मा�छ े�,ँ  मरेो प�न त मन छ । �तमी 
मलाई सायद पागल भ�छौ होला तर म �त�ो माया पाए पागल भएर प�न रा�जखसुी ब�न स�थ ेतर �त�ो यो बवेा�ताल ेमरेो 
मटु ुअनप�ाट �पमा ��खरहकेो छ । थाहा छनै म यो चोट सहरे बा�ँन स�छु �क स��दन ँ। तर प�न प�न यो मन �तमीलाई 
खो�जरहकेो छ । क�तो �दँो हो मा�छलेाई जीवनमा �न नपर,े  सायद �न नपद� हो म ज�तो धत�को मा�छले ेआकाशको 
जनु छुन नखोज े। हो माया मलै ेआकाशको जनु छुन खो�न �दँनै�यो अ�न मद� भएर �न �दँनै�यो तर के गनु� म आफूलाई 
स�हा�न स�करहकेो छनै । सनुकेो �थए ँ�मेमा सब ै �चज ��छ तर आज थाह भयो यहा ँहासँो भ�दा प�न बढ� आसँ ु�दँो 
रहछे । तर दोषी �तमीलाई क�ह�य ैप�न ठा��दन म, पराई प�न �तमीलाई क�ह�य ैमा��दन ँम । �मेको य�तो अनाक�टार र 
क�ठन या�ामा ए�ल ैछोडरे गएप�न पनी आज, घर न घाटको पारपेनी आज, �तमी छौ ��य सदा सदा मरेो मटुकुो माझ, मरेो 
�दलको �दलको माझ… ।

क�तो मोड आयो मरेो यो �मेको या�ामा जहाबँाट म न अ�घ बढन् स�छु न पछाडी फ�क�न न ै। के मलै ेग�ती गरकेो �थए ँ? 
जनु मा�छ ेमसगँ �छट ैन�ज�कएर ल�लत ेओठल े�मठो�मठो बोलकेो �थयो मलै ेउसको साम ु�छट ै�दलका भाबनाह� खोल� । 
तर आज उह� मा�छले ेआ�खर �कन �भ� �भ� ैआगँो बनरे यो �नद�ष �मेलाई मसानघाटमा पो�लरहकेो छ । के गनु�प�य� 
मलै ेउसको �मे पाउन ? के म सा�ँ�चकै �मे गन� लायक छनै । के म सा�ँ�चकै आ�नो �मेको अ��न प�र�ामा जलरे भ�म 
�न ैआटँकेो हो त ? के मलाई �वधाताल ेठगकेै हो त ? के मरेो भा�यमा मरेो नभएक� ��यसीको माया ँलखेकेै �थएन ? हो, म 
पापी �,ँ  म जाली � ँअ�न मलाई क�ह�य ैखसुी �म�दनै ँकारण मलै ेधरेकैो आ�मा �वाएको छु । म आ�नो �वाथ�को ला�ग 
धरे ै�नच कामह� गरकेो छु । 

रातको एघार ब�यो । फेसबकु प�न ख�ुल ै �थयो तर कससैगँ बो�न मन �थएन �यासजेह� एक प�छ अक� गद� थ�पद� 
गइरहकेा �थए �य�त ै मनमा माया ��तको गनुासोको खाकाह� प�न । एउटा �वदशेी साथील े �यासजे गय� - "�ा�पी 
�याल�ेटाइन ड े�बकास" । मलै े�र�लाई गर� - "ड�ट स े�ा�पी, आम �फ�लङ हाट��ोकन हयेर ।" उसल ेथ�यो - "बट �ाई" । 
मलै ेजवाफ �दए ँ - "आई हटे �याल�ेटाइन ड ेए�ड �याल�ेटाइन ट,ु  � �या��फाइड �हज लाइफ फर लब" । उसल ेअ�ंजेी 
सो�द ैगयो मलै ेउ�र �द�द ै। जीवनकै �पसेल �दन ब�यो आज मरेो तर कुन नाउ ँ �दउकँो आजको �दनलाई ? म �वभावलै े
क�व मन भएको मा�छ े। मायालाई दखेरे मनमा कुरा खलेपे�छ लखेकेो गजल र म�ुकको अ��तममा लखे� - "आई लब य ु
माया, बट दयेर इज नो माया इन �दस य�ुनभस� फर �म" । ल�ेद ैगरकेो डायरीको �बच �तरको एउटा पानाको हडेलाइनमा 
आजको द�ैनक� लखे� अ�न कालो र भ�ा अ�रमा आजको �पसेल �दनको �पसेल नाम रा�ख�दए ँ - �े�वुरी 14 : �लाक 
�याल�ेटाइन ।



(नोट: यो कथामा उ�लखे ग�रएको मायाँँ पा� का�प�नक हो । कसकैो नामसगँ मले खान गएमा सयंोग मा� �नछे । य�द 
तपा�लाई कथा मन पय� भन ेआ�नो फेेसबकु, ट�्वटर, गगुल �लस आ�दमा सयेर गन� नभ�ूनहुोला र ��त��या �दनहुोला ।)


